Obec Polom
Zastupitelstvo obce Polom
ZÁPIS Z 17. VEŘEJNÉ SCHŮZE ZASTUPITELSTVA OBCE POLOM
KONANÉ 15.5.2017 OD 19:00
V BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU.
Schůzi vedl starosta obce Ing. Josef Šalda (dále jen „starosta“).
Starosta přivítal všechny přítomné zastupitele a občany na 17. veřejném zasedání.
Přítomni:
Ing. Josef Šalda, Ing. Miroslav Kozák, Peňáz Martin, Miroslav Žaba, Miroslav
Buben, Roman Buben
 Zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Omluveni:
Marcel Křehký
Občané: viz. prezenční listina členů zastupitelstva a občanů (Příloha č. 1)
1. Zahájení
1.1. Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
Starosta určil zapisovatele a ověřovatele zápisu.
Zapisovatelem určen: Martin Peňáz
Ověřovatelé zápisu: Miroslav Buben, Roman Buben
1.2. Schválení programu schůze
Starosta seznámil přítomné s programem veřejné schůze.
.PROGRAM:
1. Zahájení
1.1. Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
1.2. Schválení programu schůze
2. Příjmy a výdaje k 31.3.2017
3. Dotace z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje 2017
4. Schválení výběru dodavatele – Oprava fasády budovy čp. 34
5. Oprava střechy nad přístavbou budovy čp. 34
6. Rozpočtové opatření
7. Společný školský obvod MŠ a ZŠ
8. Smlouva o zřízení služebnosti – přípojka NN u budovy bývalé váhy
9. Ostatní informace
10. Diskuze
11. Usnesení
12. Závěr
Starosta vyzval přítomné zastupitele k doplnění programu schůze. Žádné další
připomínky nebyly podány. Byl odhlasován výše uvedený program schůze.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Polom schvaluje program schůze předložený starostou obce.
Výsledek hlasování: PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0
Usnesení č. 1 bylo schváleno.
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2. Příjmy a výdaje k 31.3.2017
Starosta seznámil přítomné s příjmy a výdaji od počátku roku 2017 k 31.3.2017.
Celkové příjmy obce od počátku roku 2017 k 31.3.2017 činí 620.195,09,- Kč.
Celkové výdaje obce od počátku roku 2017 k 31.3.2017 (vč. splátek úvěru 29.548,65,-) činí
350.592,50,- Kč.
Po přičtení celkových příjmů a odečtení celkových výdajů obce od počátku roku 2017 bylo na
účtech obce k 31.3.2017 celkem 1.587.024,64,- Kč.
Zastupitelstvo obce Polom bere na vědomí hospodaření obce k 31.3.2017.

3. Dotace z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje 2017
Starosta seznámil přítomné se Smlouvou o poskytnutí dotace z rozpočtu
královéhradeckého kraje z Krajského programu obnovy venkova – dotační titul 1.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Polom schvaluje přijetí dotace od Královéhradeckého kraje z POV
2017 – dotační titul 1, na akci Zhotovení fasády budovy čp. 34, ve výši 399.000,- Kč,
schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace a pověřuje starostu obce podepsáním smlouvy
o poskytnutí dotace. Dále schvaluje uvolnění finančních prostředků z rozpočtu obce Polom na
dofinancování celé akce.
Výsledek hlasování: PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
4. Schválení výběru dodavatele – Zhotovení fasády budovy čp. 34
Starosta seznámil přítomné zastupitele a občany s výsledky výběrového řízení na akci
Zhotovení fasády budovy čp. 34. Výběrové řízení zajišťoval pan RNDr. Tomáš Kytlík. Celkem
byly poptány 3 firmy. Celkem byly odevzdány 3 nabídky. Výběrové řízení bylo provedeno dle
zásady o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
Nejnižší nabídkovou cenu podala firma Hynek Václav, Ing., Severní 655, 517 73 Opočno,
IČO 13220675 ve výši 1.198.894,62,- Kč včetně DPH. Předpokládaná hodnota zakázky činila
1.300.000,- kč vč. DPH.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Polom schvaluje na základě doporučení komise pro posouzení a
hodnocení nabídek veřejné zakázky „Zhotovení fasády budovy čp. 34“ vítězem poptávkového
řízení firmu Hynek Václav, Ing., Severní 655, 517 73 Opočno, IČO 13220675 a pověřuje starostu
obce podpisem smlouvy s vybraným uchazečem.
Výsledek hlasování: PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE
Usnesení č. 3 bylo schváleno.
5. Oprava střechy nad přístavbou budovy čp. 34
Do přístavby zatéká a vzhledem k chystané opravě fasády je nutné opravit střechu před
zahájením prací. Starosta předložil zastupitelstvu nabídku na opravu střechy od pana
Miroslava Bubna.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Polom schvaluje opravu střechy nad přístavbou budovy čp. 34 dle
předložené cenové nabídky a pověřuje starostu obce podepsáním objednávky.
Výsledek hlasování: PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE
Usnesení č. 4 bylo schváleno.
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6. Rozpočtové opatření č. 4
Vzhledem k přijaté dotaci z POV Královéhradeckého kraje 2017 je nutno navýšit
příjmovou část rozpočtu o 399.000,- kč v paragrafu 4122. Ve výdajové částí je nutno
paragraf 6171, položku 5171 navýšit o částku 550.000,-. Částka bude čerpána z přebytku
hospodaření obce z roku 2016.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Polom schvaluje rozpočtové opatření č. 4.
Výsledek hlasování: PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno.
7. Společný školský obvod ZŠ a MŠ
Starosta seznámil přítomné s touto problematikou. Obec Lhoty u Potštejna nabízí možnost
uzavření společného školského obvodu pouze pro ZŠ, pro MŠ z kapacitních důvodů společný
školský obvod nenabízí. Starosta navrhuje, poslat žádost na zřízení společného školního
obvodu pro MŠ obci Sudslava a Záměl. Společný školský obvod pro ZŠ navrhuje uzavřít
s obcí Lhoty u Potštejna. Dle zpětných vyjádření obce Záměl a Sudslava navrhuje tuto
záležitost dořešit na příštím zasedání zastupitelstva.
8. Smlouva o zřízení služebnosti – přípojka NN u bývalé budovy váhy
Starosta seznámil přítomné s návrhem smlouvy o zřízení věcného břemene na stavbu IV12-2014222/01.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Polom schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na
stavbu IV-12-2014222/01 a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování: PRO 6, PROTI 0, ZDRŽELI SE 0
Usnesení č. 6 bylo schváleno.
9. Ostatní informace
- Vítání občánků se uskuteční 24.6.2017 od 15:00 hodin
- Pouťová zábava se bude konat 24.6.2017 od 20:00
- V neděli ve 12:00 bude možné si v hospodě dát pouťové menu, ve 13:30 bude
vysvěcen opravený kříž u kaple a panenka Marie u zastávky, od 14:00 bude mše svatá
v naší kapli
- Starosta informoval přítomné o žádosti paní Řehákové a projednal ji se
zastupistupitelstvem
10. Usnesení
Viz. samostatná příloha
11. Diskuze
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12. Závěr
Starosta obce ukončil schůzi ve 20:30

Zapisovatel:

Martin Peňáz..….…..…..dne 15.5.2017

…………………………….

Ověřovatelé:

Miroslav Buben…...…..dne 15.5.2017

…………………………….

Roman Buben.……..….dne 15.5.2017

……………………………

Ing. Josef Šalda.............dne 15.5.2017

............................................

Starosta:
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